KUVA:METSÄHALLITUS/JARI KOSTET

Korteniemen perinnetila
Liesjärven kansallispuistossa sijaitseva Korteniemen
perinnetila on vanha metsänvartijatila, jota viljellään
1910-luvun malliin. Luonnonkauniilla tilalla laiduntaa
maatiaiskarja. Perinnetilalla voi poiketa muistelemassa
entisajan elämänmenoa, osallistua tilan töihin tai rauhoittua omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolellakin.

Avoinna

Toukokuu (3.–31.5).
Kesäkuu (1.–30.6.)

ti–pe
ke–su

klo 9–15
klo 11–17

Heinäkuu (1.–31.7.)
Elokuu (1.–31.8.)
Syyskuu (1.–30.9.)

ti–su
ke–su
ke–su

klo 11–17
klo 11–17
klo 11–17

Huom! Juhannussaattona pe 24.6. suljettu

Tapahtumat

21.5.
klo 11–17
Leivontapäivä
5.6.
klo 12–16 Perinnepäivä
25.–26.6. klo 11–17
Juhannus
6.7.
klo 11–17
Runon ja suven päivä
9.7.
klo 11–17
Heinäpäivä
20.7.
klo 11–17
Lasten perinnepäivä
Rukiin leikkuu Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
27.8.
klo 11–17
Suomen luonnon päivä /
		
Rukiin puinti
10.9.
klo 11–17
Kulttuuriympäristöpäivä
21.12.
klo 18–20 Joulurauha
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TERVETULOA KORTENIEMEEN!

Opastukset

Korteniemen perinnetilaan tutustuminen on maksutonta.
Teemaopastukset ryhmille ovat maksullisia: Opastukset
räätälöidään myös ryhmän toiveiden mukaan. Tilalla ja
lähimetsässä voi viettää vapaasti koko päivän ajan.

Opastushinnat

Tilaopastukset ja työnäytökset 50 €/h.
Koululaisopastukset 1,50 €/oppilas (laskutus: min. 20 €, max 50 €).
Opastukset päiväkoti- ja varhaiskasvatusryhmille maksuttomia.
Opastukset tilataan Metsähallituksen asiakaspalvelusta:
sisasuomi@metsa.fi, puh. 0206 39 5270.

Korteniemen perinnetilan yhteystiedot

Korteniementie 270, 31350 Liesjärvi. Puh. 0206 39 5270.
Lisätietoja
luontoon.fi/korteniemi
Katso Korteniemen alueen kartta
luontoon.fi/liesjarvi/kartat
Seuraa meitä
facebook.com/korteniemiemen perinnetila
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KORTENIEMEN PERINNETILA

Sopii pikkulapsista yläkouluikäisiin eri painotuksin.
Kesto alkaen 1 h.
Korteniemen perinnetilalla kaikkeen saa koskea! Ryhmille
kerrotaan keskustellen vanhanajan elämänmenosta. Pihapiirissä
rapsutellaan maatiaislampaita, tutustutaan kanoihin ja kukkoon
sekä opitaan kotieläimistä ja niiden hoidosta. Savusauna ja riihi
ovat mielenkiintoisia tutustumispaikkoja ja jääpä aikaa leikillekin;
kuten naruhyppelylle, köydenvedolle, renkaanheitolle tai vapaalle
liikkumiselle avarassa pihapiirissä. Sisällä tuvassa vanhanajan
elämänmeno konkretisoituu. Jokainen pääsee myös itse kokeilemaan vaikkapa rukin polkemista tai viljan jauhamista käsikivillä.

Uusi opastus! AIKAMATKA

Alakoululaisille. Kesto n. 2 h.
Tutustumisen jälkeen lapset saavat ylleen vanhanajan vaatetta.
Sen jälkeen lapset pestataan taloon töihin. Kahvimyllyaikakoneella siirrytään ajassa sata vuotta taaksepäin. Työpajoissa lapset
pääsevät pienryhmissä pesemään pyykkiä, nikkaroimaan, käsittelemään villaa, jauhamaan jauhoa, hoitamaan eläimiä yms.
Päivän aikana kaikki pääsevät vähintään kolmeen eri työpajaan,
joita ohjaa sekä talon väki että tilan vapaaehtoiset talkoolaiset.

RUISLEIVÄN SYNTY – PIHASUUNNISTUS

Sopii erityisesti 5–10-vuotiaille. Sisältää ohjauksen, maksuton!
Aluksi lapsille luetaan tarina ruisleivän synnystä. Tarinan kuul
tuaan lapset saavat tehtäväkartan, jonka mukaan suunnistetaan
pihapiirin rakennuksiin etsimään tarinaan ja ruisleivän syntyyn
liittyviä työkaluja, kuten lantatalikkoa, sirppiä, varstaa ja leipä
varrasta. Maistiaisiakin on luvassa!

Uusi opastus! METSÄNVARTIJAPOLKU

Sopii eri ikäisille, kesto n. 2 h
Metsästä ja metsänvartijasta kertovan alustuksen jälkeen
lähdetään opettajan/oppaan johdolla luontopolulle. Ryhmä
saa mukaansa vihkosen, jossa kerrotaan metsänvartijan työstä
ja tehdään siihen liittyviä tehtäviä. Matkan jälkeen tutustutaan
metsänvartijatilan elämään.

Sopii eri versioina niin päiväkotiryhmille kuin yläkoululaisille.
Kesto alkaen 2 h.
Korteniemen perinnetilalla ryhmät pääsevät itse tekemään
maatilan töitä vanhaan malliin. Työtehtävät vaihtelevat vuodenajan mukaan. Alustuksessa pohditaan yhdessä, miten ruokaa
tuotettiin ennen ja nyt. Alkuopastuksen jälkeen ryhdytään
töihin. Maan muokkausta päästään kokeilemaan käsikäyttöisellä
auralla ja risukarhilla. Keväällä istutetaan perunaa, jota Korteniemessä onkin kahdeksaa erilaista maatiaislajia, syksyllä on perunan nostamisen vuoro. Maku- muistoja saadaan, kun perunoita
pestään, keitetään ja maistellaan. Ryhmän toiveiden mukaan
voidaan tehdä myös perunajauhoa ja pienten lasten kanssa
perunaeläinten tekeminen on aina hauskaa. Perunaopastuksessa
opitaan perusasioita maanviljelystä, ruoantuotannosta ja valmistuksesta. Monikäyttöisellä perunalla on myös oma tarinansa.

AHONNOKAN LUONTOPOLKU

Sopii kaikenikäisille. Kesto alkaen 1 h.
Korteniemen pihapiiristä lähtee luontopolku Ahonnokan aarniometsään, joka kuuluu Liesjärven kansallispuistoon. Ennen omatoimista retkeä opas kertoo, mikä kansallispuisto on sekä miten
ja miksi luontoa suojellaan.
Retkellä voi kiinnittää huomion siirtolohkareisiin, jotka jääkausi on metsään kuljettanut sekä etsiä vanhan luonnonmetsän
tunnusmerkkejä kuten eri ikäisiä puita, kääpiä ja koloja. Luontopolun voi kulkea myös omatoimisesti. Polun varrelta löytyy
sammalista ja ötököistä kertovia opastustauluja. Mikäli haluaa
oppaan mukaan maastoon, löydät yhteistyöyrittäjiemme tiedot
luontoon.fi -sivuilta.

Vinkki!

Perinnetilan nuotiopaikka on käytettävissä. Voit ottaa eväät
mukaan tai vaikkapa tilata ruoan tilan sopimusyrittäjiltä.
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PELLOSTA PÖYTÄÄN – PERUNAOPASTUS

